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The impact of the Corona epidemic-19 on the execution of obligations in the 

employment contract in Algerian law 

 

 

 

 

Abstract: 
The rights and obligations of the employment contract have been affected in Light of the spreading 

and dangerous Corona (Covid-19) epidemic. She became in Need of special legal protection, we 

will therefore look for the position of Algerian Law on this, and what are the legal solutions for 

that. 

We have concluded that this epidemic is a force majeure that negates the Causal relationship 

between the harm caused to one of the parties to the labor Contract and therefore legal solutions 

must be used to continue the work contract Such as resorting to part-time work, reducing the length 

of work, adopting the, Annual vacation, Distance working, As long as this did not offend the 

worker, and In the context of adapting to the Danger of the epidemic. 

Keywords: employment contract ; Corona epidemic-19 ; force majeure ; Worker ; employer. 
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1
 -Le 11 février, l'OMS nomme officiellement la maladie dans plusieurs langues, dont la langue française où le terme 

retenu est : « maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) ». La désignation COVID-19, donnée de façon identique à toutes 

les langues, est une apocope du syntagme en langue anglaise (Coronavirus Disease 2019).- www.who.int, Organisation 

mondiale de la santé, 11 février 2020 (consulté le 11 mai 2020). 

2
 - https://www.skynewsarabia.com/technology/ 1327635.  ؟"وباء عالميا"ماذا يعني إعالن منظمة الصحة كوروناle 12/03/2020. 

(Consulté le 12 Juin 2020) 
3
 - La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19, acronyme anglais de coronavirus disease 2019, est une maladie 

infectieuse émergente de type zoonose virale causée par la souche de coronavirus SARS-CoV-2. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie _coronavirus_2019 (consulté le 12 juin 2020) 
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Judicial oversight of the constitutionality of laws 

 

 

 

 

 

 

nacirirabiaa@yahoo.com:اإليميل 
 

Abstract: 
The commercial law appeared and rolled with the developments in the world, especially in the 

economic field, and this made the Algerian state in urgent need to amend its law in line with 

economic development after opening up to the market economy, and one of the most important 

contracts organized by this law is the commercial lease contract, which witnessed two phases 

through the amendment that He was attached to the commercial law, and this amendment led to a 

change in procedures and rules in rentals to be consistent with what is happening in the world 

Considering that the amendments that affected the commercial lease contract in many aspects, 

which changed the course of legal protection granted to the lessor or the lessee, it was necessary to 

shed light on these changes and the extent of their impact or reflection on commercial life. 

Keywords: lease contract, commercial law, amendment, lease renewal, refusal to renew. 
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The establishment of citizenship as a mechanism to combat crime in Algerian 

legislation 

 benublida@gmail.com :اإليميل: المؤلف المرسل *

Abstract: 
       The concretization of the concept of citizenship is the fruit of stability and security in any 

society, this supposes a positive contribution of the citizens through the help of the State 

institutions which have the missions to fight the crime. 

 This article aims to shed light on the concept of citizenship in Algerian criminal law. 

Keywords: Citizenship; the crime; Citizen; Social awareness. 
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Safeguards Scientific and Legal use of DNA 

 

 rkamelbouchelig@yahoo.f: يميلاإل: المؤلف المرسل *

Abstract: 
That the technique of DNA lead to meanigful results important in the field of criminal and 

civil evidence; no question where avers in proving the crime or deny it; and increases in the 

effective of technology foresight committee referred to in the crimes of sterile; that did not disclose 

challenges or investigation on the causes and circumstances circumstances of the committed and 

the actor and there are aims to achieve criminal justice . 

We conclude that the DNA is critical in influencing the resolution criminal and a direct path 

ti the privacy of human genetic; therefore we must achieve a balance between the effective fight 

against crime using fingerprints.  

 

Keywords: Man; Genetic; Privacy; Directory; Justice 
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L'évolution de la protection juridique du consommateur en Algérie à travers les 

différentes politiques économiques 

*  

  

 

 

 

 

 

 mounir.berrabah@cu-barika.dz
 

Abstract: 
Ce qui suit de près la question de la protection des consommateurs en Algérie, se rendra compte 

que cette question est étroitement liée au type et à la nature du programme d’études et du système 

économique régissant le marché. L'idée du consommateur, qui était absente sous le système 

économique libre, et la faiblesse de la protection qui était connue à cette période, sont apparues 

immédiatement après l'adoption du système économique libre. La protection était également forte 

au cours de cette période grâce à la promulgation des législations concernant la protection des 

consommateurs, qui prévoyait de nouvelles garanties et de nouveaux mécanismes pour plus de 

protection pour cette catégorie. 

Keywords: consommateurs, évolution , protection
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 omar.ziane@univ-alger2.dz :اإليميل: المؤلف المرسل *

Abstract: 
The article deals with the issue of the security of the Gulf region, which is subject to many 

challenges and internal and external influences, which contributed to deepening the causes of 

division and disharmony between its countries, as the security of the region has become a thorny 

issue and one of the causes of division and disharmony between some countries of its regional 

system, especially between Iran and Saudi Arabia, where the vision of the two countries differs on 

the means of Achieving this security, while Iran considers that the security of the Gulf must be 

within the competence of its states without any foreign interference, Saudi Arabia sees the 

opposite, relying on imported security, especially from America. The aim of addressing the subject 

is to diagnose the real causes of destabilizing the security of the region and to find some solutions 

to overcome them. 

Keywords: security، Gulf region  ،  challenges ،Iran  ،  Saudi Arabia 
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 اسة حتليلية()در  أنواعهاو مميزاهتا  اإلداريةالدعوى 
 خالدي توفيق

 mascara84mascara@gmail.com جامعة مصطفى اسطمبويل معسكر) اجلزائر(
 
 18/05/2022 القبول:اتري                                                                      02/04/2022م :االستالري  ات

  ملخص:
 ءلقضاا مرفق رظهو طريق عن لكوذ ة،لقوا منظا ىلإ اللجوء ودون ادألفرا بني اعلنزا حلو للفصل جديد مبنظا تظهر ، احلديثة لةولدا إن     

 ىلإ ءللجوا معد حقوقهم من حق أي على  االعتداء حالة يف طنيهاامو على خالله من فرضت لةولدا تبنته يلذا ملنظاا اهذو ،لقاضيا دور وزبرو
 القضائية ابلدعوى فتعر لقانونيةا لوسيلةا هذهو حقوقهم محاية على لللحصو قانونية سيلةو هلم خولت بل ، املنتهكة حقوقهم اسرتداد يف ةلقوا

 وقد ، يةدارإلا ىلدعوا هي  املقام اهذ يف يهمنا وما ،يةإدار نتكو قدو مدنية نتكو قدو عمومية نتكو فقد اع،نوأ ةعد تأخذ لقانونيةا ىلدعوا.و 
 أو قانوين مركز حتديد أو معني إداري قرار إلغاء بقصد خاص قضاء إىل يلجأ أن يف مصلحة له شخص ألي القانون منحها سلطة أبهنا البعض عرفها
 قد و اإلدارية العالقة على املرتتبة اآلاثر من أبثر للمطالبة اإلداري القضاء أمام تتخذ اليت القضائية اإلجراءات أبهنا البعض وعرفها له، حق محاية

  تقسيمات تعددت كما  القضائية الدعاوى أنواع ابقي عن ختتلف جعلتها اليت و االختصاص نظرية وهي أال مهمة خباصية اإلدارية الدعوى  اختصت
 اليوم أصبح واليت اإلدارية ابلدعوى خاص تقسيم وضع يف اجلزائري املشرع ساهم كما  الفقهاء رأي حسب متعددة وأنواع أقسام إىل اإلدارية الدعوى

 . اإلدارية العامة السلطات ضد ورفعها حتريكها ميكن

  الدولة جملس– اإلدارية احملاكم– اإلدارية الدعاوى أنواع– اإلدارية الدعوى خصائص – اإلدارية الدعوى : املفتاحية الكلمات
Abstract 

       The modern state has emerged with a new system of separation and conflict resolution between 

individuals without resorting to the system of force, through the emergence of the judiciary and the 

emergence of the role of the judge. In recovering their violated rights, rather, they were granted a 

legal means to obtain the protection of their rights, and this legal means is known as a lawsuit. Some 

have defined it as an authority granted by law to any person who has an interest in resorting to a 

special judiciary with the intention of canceling a specific administrative decision, determining a 

legal status or protecting his right, and some defined it as the judicial procedures that are taken before 

the administrative judiciary to claim an effect from the effects of the administrative relationship and 

The administrative lawsuit has been characterized by an important feature, which is the theory of 

jurisdiction, which made it differ from the rest of the types of lawsuits. The administrative lawsuit’s 

divisions have also varied into multiple sections and types according to the opinion of the jurists. The 

Algerian legislator also contributed to the establishment of a special division for the administrative 

lawsuit, which today can be moved and filed against the public authorities. Administrative. 

.Key words: the administrative lawsuit - the characteristics of the administrative lawsuit - types of 

administrative lawsuits - the administrative courts - the state council 
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 خالدي توفيق
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2022( شهر:جوان/ سنة:01( العدد: )06اجمللد: )                      

 

 mascara84mascara@gmail.com: املؤلف املرسل اإلمييل * 

 
 مقدمة :

موضوع املنازعات اإلدارية من أدق وأهم موضوعات القانون اإلداري لتشعب مباحثه وتشتت أحكامه بني قوانني،  عتربي     
تشريعات ونصوص متعددة ومتنوعة، فتخضع الدعاوى اإلدارية إلجراءات القانون اإلداري، كما ختضع إلجراءات القانون العادي 

 بني اتفاق مثة كان  فإذا فيها، واإلستمرار التقاضي إبجراءات تباشر اليت يةيف حالة عدم وجود إجراءات خاصة ابلدعوى اإلدار 
 حتديد بشأن إختلفوا أهنم إال قانوين، عمل أيضا هي فالدعوى الواسع، ابملعىن قانوين عمل هو القضائي اإلجراء أن على الفقهاء
 بصفة اإلدارية للدعوى مفهوم حتديد مسألة أما، شخصيا حقا أو ميزة أو القضاء إىل اإللتجاء سلطة كوهنا  القانونية، طبيعتها
 الدعوى لنظرية فاملتعرض وكاملة، وظاهرة جدية بصورة ومطروق معاجل غري ألنه والتدقيق، البحث إىل احلاجة أبشد أصبح خاصة
 [1]وسطحية. عرضية بصورة إال هلا يتعرض مل تعريفها حيث من اإلدارية

 أمهها: ألسبابا من مجلة إىل ذلك ويعود      
 عن مستقلة قضائية بوصفها تظهر فلم الدعاوى، من بغريها مقارنة الظهور حديثة هي احلقيقة يف اإلدارية الدعوى نظرية أن -1

 .العشرين القرن وبداية عشر التاسع القرن هناية يف إال العادية الدعوى نظرية
 املدنية املرافعات قانون عن هبا،مستقل خاص وأصيل وموحد متكامل قانوين تقنني هلا ليس اإلدارية الدعوى نظرية أن -2

 ما التالية اإلشكالية طرح ميكننا هنا و اإلدارية الدعوى نظرية ماهية ملالمح خالله من اإلستنباط و التحسس ميكن والتجارية
 منها؟ اجلزائري املشرع موقف ما و ؟ أنواعها و  اإلدارية الدعوى مفهوم

 تعريفها بتحديد وذلك اإلدارية، لدعوى مفهوم  إىل التطرق البحثية الورقة هذه خالل من سنحاول اإلشكالية هذه على لإلجابة
 مبحثني خالل من أنواعها،وذلك وذكر الدعاوى من غريها عن ومتييزها هبا، الشبيهة املصطلحات وبني بينها والتمييز وخصائصها

 يف اجلزائري املشرع وموقف اإلدارية الدعاوى أنواع إىل الثاين املبحث ويف اإلدارية الدعوى هوممف إىل األول املبحث يف نتطرق
 . اإلدارية الدعاوى أنواع حتديد

 
  : األول املبحث

 مقوماهتا أهم هي ما و اإلدارية الدعوى مفهوم
 وخصائصها اإلدارية الدعوى تعريف أمهها من ومقومات وعناصر حقائق عدة اإلدارية الدعوى مفهوم يتضمن األول املبحث يف 

  : خصائصها و اإلدارية الدعوى تعريف األول املطلب
 اإلدارية. الدعوى خصائص الثاين الفرع ويف اإلدارية الدعوى تعريف األول الفرع يف نتناول فرعني إىل املطلب هذا يف سنتطرق
 اإلدارية الدعوى تعريف األول: الفرع

 حبتة، إجرائية شكلية عضوية نظرة إليها ينظر فالبعض الدعوى، هذه إىل النظر وجهات بتعدد تعريفها حماوالت تعددت لقد
 إىل ينظر خاصة بصفة اإلداري والقانون عامة بصفة العام القانون فقه من أخر وجانب حبتة، مادية زاوية من يعرفها والبعض
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 تعريفا يعرفها والبعض الوقت، ذات يف يةموضوع ومادية إجرائية، شكلية عضوية مركبة أو خمتلطة نظرة اإلدارية القضائية الدعوى
 واسعا. عاما تعريفا يعرفها األخر والبعض خاصا

 اإلدارية: الدعوى تعريف يف الفقهية احملاوالت مجلة ومن
 القضاء إىل يلجأ أن يف معنواي أو طبيعيا أكان سواء الشخص حق« هي اإلدارية القضائية الدعوى أن يقرر الذي التعريف

 عليه كانت  ما إىل احلال إلعادة أو عليه أعتدي حق من يدعيه ما محاية كفالة  بقصد وذلك اإلدارة، وبني بينه خصومة يف يطالبه
 هذا على ماأيخد»القانون دولة يف مطلق حق هو الدعوى يف حقه أو القاضي إىل اإللتجاء يف الشخص وحق عنه، التعويض أو

 الشخص وبني اإلدارة بني نزاع أو خصومة وقوع حالة يف للقضاء ابللجوء شخصي حق اإلدارية الدعوى إعترب أنه التعريف
 عليها كان  اليت للحال إبعادته وذلك اإلدارة، قبل من عليه أعتدي حق محاية هو الدعوى هذه من واهلدف املعنوي، أو الطبيعي

 [2]عليه. ارةاإلد إعتداء جراء من الشخص به أصيب الذي الضرر مقابل تعويض دفع أو اإلعتداء، قبل
 ودعوى عليه كانت  ملا احلال إبعادة عنها واملعرب اإللغاء دعوى وهي اإلدارية، الدعوى أنواع لبعض إيراده التعريف هلذا فيحسب 

 التعويض
 عامة بصيغة جاء هنا والقضاء القضاء، إىل اإللتجاء يف شخصي حق اإلدارية الدعوى أن إىل إشارته التعريف هذا على يلحظ   
 عليه أعتدي حق حلماية كوهنا  يف اإلدارية للدعوى حصره وكذلك اإلدارية، الدعوى يف للنظر املختصة القضائية اجلهة فيه ددحت مل

 والشكلية اإلجرائية للجوانب أو به اإلعرتاف إىل يتطرق ومل عنه، التعويض أو اإلعتداء، قبل عليها كان  اليت احلالة إىل إبعادته
 [3]اإلدارية. وىالدع يف توافرها الواجب

 اليت للنزاعات قضائي حل إىل الوصول هبدف واملطبقة املتبعة القواعد جمموعة«: هي اإلدارية الدعوى أن يقرر الذي والتعريف
 . »اإلداري النشاط بفعل تقوم
 عالقة على املرتتبة اآلاثر من أبثر للمطالبة اإلداري القضاء أمام تتخد اليت القضائية اإلجراءات:"أبهنا اإلدارية الدعوى تعرف كما

 ."إدارية
 على حتتوي اإلدارية الدعوى وأن اإلداري القضاء هي اإلدارية ابلدعوى املختصة القضائية اجلهة أن التعريف هذا من ويظهر

 مل أنه كما ما، بعالقة اإلدارة مع اإلرتباط نتيجة عتوق اليت اآلاثر من أبثر املطالبة هبدف اإلداري القضاء أمام قضائية إجراءات
 تتضمنها. اليت وإجراءات اإلدارية للدعوى املميزة اخلصائص يبني

 القضاء إىل اللجوء يف للشخص القانون خيوهلا اليت املكنة أو الوسيلة"هي: اإلدارية الدعوى أن يقرر الذي والتعريف
 هبا". وأضرت اإلدارة عمالوأ تصرفات مستها حبقوق للمطالبة اإلداري
 اإلدارية الدعوى أن أوضح كما اإلداري، القضاء وهي اإلدارية، الدعوى يف املختصة القضاء جلهة حتديده التعريف هلذا وحيسب

 اإلدارة. هبا أضرت اليت حبقوقه املطالبة من الشخص متكن وسيلة إال ماهي
 يف املوجودة نفسها هي اإلدارية الدعوى وخصائص إجراءات كانت  نإ ما توضيح إىل يتطرق مل أنه التعريف هذا على ويؤخد
 األخرى. الدعاوى من غريها عن ومتميزة خمتلفة وخصائص إجراءات هلا اإلدارية الدعوى أن أو الدعاوى، من غريها
 نطاق ويف املختص، ءالقضا سلطة وإستعمال حتريك يف القانونية والوسيلة الشخص حق هي "اإلدارية: الدعوى أبن التقرير وميكن

 مصلحة أو حق حبماية للمطالبة أو ، حبق ابإلعرتاف للمطالبة املقررة واملوضوعية واإلجرائية الشكلية القانونية القواعد جمموعة
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 حوإصال إبزالتها واملطالبة والضارة، املشروعة غري اإلدارية األعمال بفعل املصلحة هذه أو احلق هذا على اإلعتداء نتيجة جوهرية
 [4]. "عنها النامجة األضرار
 : فهي اإلدارية الدعوى مصطلح لتوضيح الرئيسية العناصر من العديد جيمع أنه التعريف هلذا حيسب

 اإلدارية. للدعوى القانونية الطبيعة ميثل وهذا قانونية، ووسيلة شخصي حق -1
 اإلداري القضاء وهي هبا، وخاصة حمددة خمتصة قضاء سلطة هلا-2
 هبا. تنفرد متميزة وموضوعية وإجرائية شكلية وخصائص قانونية قواعد هلا -3
 أو التعدي إبزالة اإلدارة قبل من مشروعة غري بطريقة عليه اإلعتداء نتيجة محايته أو حبق املطالبة إما فهي أنواعها، تتعدد-4

 عنه. التعويض
 ما الدساتري املواثيق من الرغم على خصوصا، اإلدارية والدعوى اعموم القضائية للدعوى وحمدد مباشرا تعريفا يقدم فلم التشريع أما

 القضاء. إىل اللجوء يف احلق على تؤكد فتئت
 على 1948-12-10يف العامة اجلمعية من عليه املصادق اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن من8املادة نصت وهكذا   

 له مينحها اليت األساسية احلقوق على إعتداء فيها أعمال من نصافهإل الوطنية احملاكم إىل يلجأ أن يف احلق شخص لكل«يلي: ما
 ."القانون

 القضائية السلطة حتمي "مايلي: على منه139املادة يف نص حينما الشأن، هبذا قاطعا 2020نوفمرب احلايل الدستور جاء كما
 ."األساسية حقوقهم على احملافظة واحد ولكل للجميع وتضمن واحلرايت اجملتمع

 وجيسده اجلميع متناول يف وهو القضاء، أمام سواسية الكل واملساواة، الشرعية مبادئ القضاء أساس" :مايلي على 140املادة ويف
 ."القانون إحرتام

 ."اإلدارية السلطات راتاقر  يف الطعن يف القضاء ينظر"يلي: ما على143املادة ويف
 مت ما خالل من و الفقهاء قبل من فيها النظر وجهات وتعدد اإلدارية الدعوى حول تعريفات يف املتابني اإلختالف هذا وأمام
 ملفهوم الراجح تعريفلاب اخلروج ميكن ، اإلدارية الدعوى ملفهوم الفقهية الناحية من و التشريعية الناحية من سواء سابقا ذكره

 أو الطبيعي الشخص حق"هي: اإلدارية الدعوى أن وهو اإلدارية، للدعوى الرئيسية العناصر بني جيمع حبيث اإلدارية الدعوى
 أو حبق ابإلعرتاف للمطالبة فيها، طرفا اإلدارة جهة تكون اليت املنازعة يف اإلداري للقضاء يلجأ أن يف النظامية ووسيلته  املعنوي،

 لقواعد ختضع ال خاصة يةنظام إجراءات نطاق يف عنه، التعويض أو الضرر إلزالة اإلدارة قبل من به اإلضرار نتيجة محايته
 ."طبيعتها مع يتعارض وال نظامي نص فيه يرد مل فيما إال املدنية املرافعات

 الدعوى هذه ومضمون هبا املختصة القضائية والسلطة اإلدارية الدعوى أطراف بني جيمع الذي الراجح التعريف هذا ولعل   
 وهي: فللتعري الرئيسية العناصر بتحليل ذلك ويتبني وإجراءاهتا

 لإللتجاء القانون هبا يعرتف اليت الوسائل من ووسيلة املعنوي أو الطبيعي للشخص سواءا شخصي حق هي اإلدارية الدعوى    -1
 للقضاء. اللجوء يف احلاجة عدم رأى إذا إاثرهتا وعدم هبا اإلحتفاظ يف احلق وله القضاء، حلماية

 القضاء غري أخرى قضائية جهة أمام تثار أن يصح فال اإلداري، القضاء هي اإلدارية الدعاوى يف النظر يف املختصة اجلهة    -2
 اإلداري.
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 اإلدارة. جهة هو أطرافها أحد يكون أن اإلدارية الدعوى يف يشرتط فيها،إذ طرفا اإلدارة جهة تكون اليت املنازعة يف     -3
 وذلك اإلدارة، قبل من عليه وقع الذي اإلعتداء من محايته أو اإلدارية، اجلهة أمام حبق اإلعرتاف على منصبة اإلدارية الدعوى     -4

 عنه. لتعويض أو وإلغاؤه الضرر هذا إبزالة
 املرافعات قواعد عليها يطبق فال واخلاص، املدين املرافعات نظام عن خمتلفة خاصة نظامية إجراءات هلا اإلدارية الدعوى  -5

 أن لوحظ إذا   احلالة هذه يف حىت أنه مراعاة مع اإلدارية الدعوى مرافعات نظام يف نص وجود عدم وهي خاصة ةحال يف إال املدنية
 صاحلة قاعدة أو حل إجياد يف نفسه من القاضي وجيتهد هبا، يؤخد فال اإلدارية الدعوى طبيعة ختالف املدنية املرافعات قواعد

 [5]للتطبيق.
 داريةاإل الدعوى خصائص الثاين: الفرع

 طبيعة إختالف إىل الضرورة حبكم أدى مما وهذا العادية الدعاوى عن بينا إختالفا وطبيعتها خصائصها يف اإلدارية الدعوى ختتلف
 إىل العادية والدعاوى اإلدارية الدعوى طبيعة بني اإلختالف ويرجع الدعاوى، هاته حتكم اليت تلك عن حتكمها اليت اإلجراءات

 منها:. أسباب عدة
 العامة. السلطة مميزات هلا إدارية جهة عليه مدعى أو كان  مدعيا الدوام على اإلدارية الدعوى أطراف أحد أن -1
 تنشأ اليت تلك أي اإلدارية احلقوق من فموضوعها املنازعة، موضوع احلق انحية من غريها عن تتميز اإلدارية الدعوى أن -2

 أخرى. انحية من والفرد انحية من اإلدارة بني عالقة بسبب
 القضاء جهة وهي خاصة قضائية جهة فيهـا والفصـل بنظرها ختتص األوىل أن يف غريها عن تتميز اإلدارية الدعوى أن -3

 ومن األحكام، يف الطعن وجهات التقاضي، درجات حيث من العادي القضاء عن متاما مستقل اجلهة هذه وتشكيل اإلداري،
 هات.اجل هذه أمام اإلختصاص قواعد حيث

 العادية. الدعاوى إجراءات عن خمتلفة اإلدارية الدعوى إجراءات طبيعة جعلت جمتمعة السابقة ولألسباب
 أبهنا: اإلدارية الدعوى إجراءات فتتسم   

 نفسه هو يقوم بل لألفراد، يرتكها وال اإلثبات إبجراءات يقوم الذي فهو بتسيريها، إجيايب دور بصددها وله القاضي، يوجهها -1
 .املشروعية ملبدأ األمثل التطبيق ذلك وراء من ينبين ألنه احلقيقة، عن للبحث شاق جبهد

 مل دفعا نفسه تلقاء من يثري أن املدنية املنازعة أمام يستطيع ال الذي العادي، القاضي أمام اإلجراءات عكس على وهذا   
 الدعوى ألن الشأن، ذوو ذلك منه يطلب مل ما عوى،الد يف وثيقة أو مستند ضم اخلصم من يطلب أن أو اخلصوم، به يتمسك

 [6].ألطرافها ملك املدنية
 هلا األوامر وإصدار عامة، سلطة فهي هلا أمرا يصدرا أن وال اإلدارة، حمل حيل أن للقاضي جيوز ال اإلدارية الدعاوى يف -2

 إبلغاء احلكم سوى له فليس احلصر، بيلس على حمددة اإلداري القاضي سلطة وإمنا السلطات، بني الفصل مبدأ مع يتعارض
 صميم من هذا ألن إستبداله، أو القرار تعديل إىل ذلك يتعدى وال اإللغاء، رفض أو -كليا  أو جزئيا– فيه املطعون القرار

 اإلدارة. إختصاص
 األحكام من ذلك غري أو التعرض مبنع أو ابلتسليم أمرا يصدر أن منه طلب ما إذا يستطيع الذي العادي القاضي عكس على
 اإلداري. القضاء أمام هلا نظري ال اليت
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 العالقة فليست معه، تفعله مما غموض يف دائما اإلدارة مع املتعامل فالفرد إستفهامية، دعوى أبهنا اإلدارية الدعوى تتسم -3
 املساواة. قدم على بينهما

 التوضيحات ويطلب اإلستفهامي، الدور هبذا القيام دارياإل القاضي ويتوىل حمض، إستفهامي بشكل دعواه الفرد يرفع ولذلك   
 كال  فيه يقوم الذي العادي القضاء يف متبع هو ما خبالف وذلك املدعى، حيال إختدته الذي التصرف أسباب حول اإلدارة من

 واحد. كل  نظر وجهة تؤيد اليت والقرائن اإلثبات أدلة بتقدمي اخلصمني
 املرافعات تقبل وال ومدونة حمررة مستندات إال اإلدارية املرافعات يف يقبل فال كتابية،  أبهنا اإلدارية الدعوى إجراءات متتاز كما  -4

 الشفوية.
 سرية، الشبه احلضورية، الكتابة، التالية: األساسية اخلصائص تطبعها اإلدارية القضائية اإلجراءات أن إىل الفقه ذهب ولقد   

 .التحقيقي الطابع التكاليف، وقلة بساطةال السرعة،
 écrites Procéduresكتابية:  إجراءات -1

 حيث الكتابية، السمة عليها تطغى اإلدارية القضائية اإلجراءات فإن الشفوي، ابلطابع أساسا تتميز اليت املدنية لإلجراءات خالفا
 من إال تكون ال املرافعة وعملية مكتوبة عريضة مبوجب إال احهاإفتت يتم ال فالدعوى إستثنائيا مظهرا سوى فيها ةيالشفاه متثل ال

 الشفوية مالحظاهتم إبداء لألطراف القانون خول ما وإذا األطراف، بني واملتبادلة املكتوبة والواثئق واملستندات املذكرات خالل
 .كتابة  الدولة( لتقريرها)حمافظة العامة النيابة تقدمي بعد كتابيا  إال يكون ال احلكم أن كما  الكتابية ملذكراهتم دعما يكون ذلك فإن

 ابلدعوى اإلجراءات هذه ظل يف املختص القاضي أن حيث كتابة،  وتتحقق تتم اإلدارية القضائية اإلجراءات يف احلكم وعملية
 تقرير وتقدمي واخلربة اينةواملع التحقيق إجراءات وبعد املكتوبة الدعوى عريضة يف طلبات من ورد ما على بناءا ابحلكم ملزم اإلدارية
 .للخصوم كتابة  ويبلغ التنفيذية ابلصيغة وممهورا كتابة  حكمه ويصدر كتابة،  العامة النيابة
 الدعوى يف أكثر التحكم من اإلدارية ابلدعوى املختص القاضي اإلدارية القضائية لإلجراءات الكتابة خاصية تساعد كما

 يسهل الذي األمر الداللة، وواضحة وحمصورة مكتوبة تكون اإلدارية الدعوى يف باتاإلث ووسائل األدلة أن حيث وإجراءاهتا،
 األعمال إستقرار عملية يدعم مبا وجه أفضل وعلى التكاليف وأبقل وقت أبسرع الدعوى يف والفصل النظر يف القاضي مهام

 [7]واثبتة. شرعية بصور اإلدارية القانونية واملراكز واملعامالت اإلدارية
 
 
 inquisitoires Procédures:حتقيقية إجراءات -2

 وتسيريها إدارهتا يف واسعة سلطات الدعوى ألطراف يكون حيث املدنية اإلجراءات على يطغى الذي اإلهتامي للطابع خالفا
 القاضي دورل نظرا والتحقيقي، اإلستقصائي بطابعها تتميز اإلدارية القضائية اإلجراءات فإن حكما، القاضي فيها يكون بصورة

 اإلدارية. الدعوى توجيه يف اإلداري
 أيمر الذي فهو الدعوى مراحل خمتلف يف املبادرة زمام له يكون حيث معتربة، بسلطات يتمتع اإلداري القاضي فإن وهكذا،   

 حيث عليه، دعىامل مركز يف الغالب يف وهي العامة ابإلدارة اإلتصال ميكنه التحقيق مرحلة ويف الدعوى رفع عقب ابلتبليغات
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 حتول قد اليت والصعوابت القيود بعض رغم القضية يف للتحقيق الزمة يراها اليت املستندات بتقدمي وأيمرها منها يطلب أن ميكنه
 املهنية. األسرار حالة يف ذلك دون
 .فيها للفصل مهيأة القضية كون  مدى تقدير سلطة اإلداري للقاضي تعود احلكم مرحلة يف أنه كما

 اخلصوم وسلطات اإلهتامية اإلجراءات بعض وجود تنفي ال اإلدارية القضائية اإلجراءات هبا تتسم اليت التحقيقية اصيةوخ   
 على تتضمن اليت الدعوى عريضة بواسطة اإلدارية الدعوى ويرفعون  حيركون الذين هم أهنم حيث اإلدارية، الدعوى أطراف
 للمبدأ تطبيقا الدعوى، يف والفصل النظر يف سلطاته وميارس يتحرك أن اإلداري قاضيلل جيوز ال بدوهنا واليت القضائية طلباهتم

 أطراف اخلصوم ملبادرات جماال ترتك قد اإلدارية الدعوى إجراءات أن ،كما»قضائية مطالبة بدون دعوى ال«أبنه: القائل العام
 أغلب يف التحقيقية خباصية اجلزائري القضائي النظام يف مصادرها بكل اإلدارية القضائية اإلجراءات وتتصف اإلدارية الدعوى

 وأصيل. عام كأصل  وذلك ومراحلها عناصرها
 Contradictoire Procédures:حضورية إجراءات -3

 أساس على الدعوى يف الفصل يستطيع ال اإلداري القاضي أن أي احلضورية، أو املواجهة خباصية اإلدارية اإلجراءات تتسم
 الدفاع حق ملبدأ إعماال كله  وذلك بشأنه املالحظات وتقدمي ومناقشته عليه اإلطالع فرصة الطرفني حدأل يتيسر مل مستند
 مذكراته قدم قد الطرفني من كل  يكون القضية يف يفصل أن قبل اإلداري القاضي فإن اإلدارية، لإلجراءات الكتابية للطبيعة ونظرا

 طلبات بعريضة عليه املدعى وإخبار تبليغ مبجرد حضورية اإلجراءات ونتك حيث والردود املذكرات تبادل خالل من ودفوعه
 .تغيب أو حضر سواء املدعى،

 couteuses peu et simples rapides, Procédures:التكاليف وقليلة وبسيطة سريعة إجراءات -4
 فتويل العادية، القضائية اإلجراءات ىلإ ابلقياس التكاليف وقليلة وبسيطة، سريعة إجراءات هي اإلدارية القضائية اإلجراءات إن

 الصيغ من وخيفف والواثئق األوراق وتعدد تراكم من التخفيف إىل يؤدي اإلدارية القضائية الدعوى إجراءات تسيري القاضي
 العادية. القضائية اإلجراءات ظل يف تكثر اليت الشكلية والقيود

 يف والفصل النظر كيفيات  بتنظيم املتعلقة اإلجرائية القانونية املواد ليلوحت قراءة من واضحة بصورة ذلك ويستنتج ويستشف      
 والسرعة والسهولة البساطة خاصية والقضاء والفقه املشرع من كل  ويدعم اجلزائري، القضائي النظام يف اإلدارية القضائية الدعاوى

 حقوق محاية إىل ابإلضافة تستهدف لكوهنا ونظرا املوضوعية، لطبيعتها نظرا اإلدارية، الدعوى إجراءات يف التكاليف وقلة
 .العامة اإلدارة أعمال شرعية ومحاية والدولة اجملتمع يف العامة املصلحة محاية إىل اإلدارية العامة السلطات إعتداءات من اإلنسان

 secrète-semi Procédures سرية: شبه إجراءات -5
 يف اخلصوم بني املكشوفة العلنية املواجهة مبدأ على األخرى التقاضي إجراءات كافة  مثل وتستند القضائية اإلجراءات تقوم     

 أهنا إال اإلدارية القضائية اإلجراءات يف احلقائق هذه صدق من وابلرغم اخلصوم، بني واإلطمئنان والثقة احلماية لتوفري الدعوى
 التالية: األسباب إىل راجع وذلك سرية شبه إجراءات أبهنا توصف

 يف وتتخد حتضر مادية إدارية أعمال حول فيها النزاع يدور اليت اإلدارية ابلدعاوى تتعلق اإلدارية القضائية اإلجراءات إن -1
 العامة. املصلحة تتطلبها اليت السرية وضوابط إبجراءات احلاالت بعض يف وحمكوم مغلق إداري حميط
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 فقط الدعوى أطراف اخلصوم على تطبيقه يقتصر اإلدارية لقضائيةا اإلجراءات يف والعالنية واحلضورية املواجهة مبدأ إن -2
 كتابة  القضائية والسلطة اخلصوم بني التقاضي مراحل أغلب تتم حيث الغري، مواجهة يف السرية بشبه اإلجراءات هذه وحتاط

 .اجللسات عالنية وإنعدام
 عما يشاهبها من مصطلحات  اإلداريةاملطلب الثاين : متييز الدعوى 

 تقرتب اليت القانونية املصطلحات بعض وبني بينه منيز أن البد اإلدارية الدعوى مصطلح ومدلول معىن إىل تطرقنا أن بعد     
 ختتلف أهنا من الرغم على بينهما، واإللتباس اخللط إىل أدى ذلك كل  اإلدارية الدعوى مصطلح معىن األحيان بعض يف وتشابه

 وجوهراي. جذراي إختالفا عنها
 السلطة جتاوز ودعوى اإلدارية اخلصومة عن متييزها األول: لفرعا

 السلطة جتاوز دعوى ومصطلح اإلدارية اخلصومة مصطلح من كل  عن اإلدارية الدعوى مصطلح متييز الفرع هذا يف سنتناول
 اإلدارية اخلصومة مصطلح عن متييزها أوال:
 وتنتهي املدعي، جانب من يتخذ إجيايب مسلك على بناءا احملكمة أمام ىالدعو  إبقامة تبدأ اليت اإلجراءات جمموعة تعين" واليت
 عن تنشأ قانونية حالة هي إمنا عارض أبمر أو اإلجراءات يف خطأ أو عيب بسبب أو صلح أو بتنازل أو النزاع يف فاصل حبكم

 "الدعوى مباشرة
 اإلجراءات من جمموعة وإختاذ املختصة القضائية اجلهات أمام الدعوى مباشرة عن تنشأ قانونية حالة هي اإلدارية فاخلصومة    

 ألسباب حكم بغري أوإبنقضائها فيها البات احلكم بصدور القضاء،وتنتهي أمام لدعواه املدعي إباثرة تبدأ واليت النظامية القضائية
 [8]قانونية.

 أن إبستطاعته لصاحبها، شخصي حق هي اإلدارية الدعوى أن حبيث اإلدارية، اخلصومة عن اإلدارية الدعوى تتميز هنا ومن     
 فإذا يستعملها مل أم صاحبها إستعملها سواءا موجودة الدعوى فإن لذلك إاثرة، دون ويرتكها هبا حيتفظ أن أو القضاء أمام يثريها

 .اخلصومة مرحلة على سابقة مرحلة فالدعوى اإلدارية اخلصومة إجراءات طريق عن يتم ذلك فإن يستعملها أن أراد
 السلطة جتاوز دعوى مصطلح عن متييزها اثنيا:
 بدعوى كذلك  وتعرف إلغاءه، طالبا إداراي قرارا فيها خماصما املختص القضاء إىل املصلحة صاحب يرفعها اليت الدعوى وهي

 فيطلب إداري قرار طريق عن اإلضراربه مت حق حلماية طلبا فيها ألن وذلك إدارية، دعوى السلطة جتاوز دعوى وتعترب اإللغاء،
 الدعوى ومضمون إدارية، جهة أطرافها أحد ألن اإلدارية الدعوى أنواع من نوعا بذلك فكانت وإعدامه، القرار هذا إلغاء املدعي
 أو ابحلق اإلعرتاف كدعوى  الدعاوى من أخرى أنواع تشمل ألهنا منها وأمشل أعم اإلدارية الدعوى أن إال أضربه، حق محاية

  [9].عنه التعويض
 اإلدارية واملنازعة القضائية املطالبة عن متييزها الثاين: الفرع

   اإلدارية املنازعة ومصطلح القضائية املطالبة مصطلح من كل  عن اإلدارية الدعوى مصطلح متييز الفرع هذا يف سنتناول
 القضائية املطالبة مصطلح عن متييزها أوال:
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 الفعلي اإللتجاء واقعة املعىن هبذا وهي " القانون يف عليها نص اليت الشكلية اإلجراءات متبعا لدعواه احلق صاحب مباشرة" وتعين
 ليست القضائية املطالبة فإن ابحلق، للمطالبة قانونية ووسيلة شخصي حق هي اإلدارية الدعوى أن ذكران قد كنا  فإذا احملكمة، إىل

 احلركية. وصورته الدعوى حق مظهر القضائية فاملطالبة احلق، هلذا إستعماال الدعوى صاحب جيريه الذي التصرف سوى
 وهي معني عمل إتيان سلطة بني الفصل أساس على أخر، شيء القضائية واملطالبة شيء، ىالدعو  فإن هذا وعلى       

 قانونية رخصة أو بقدرة التمتع سوى ليست فاألوىل املطالبة، وهي السلطة هلذه إستعماال أختذت اليت األعمال وبني الدعوى،
 يف الرخصة  هذه إفراغ سوى ليست اليت ابلثانية ختتلط ال هبذا وهي عنه، اإلمتناع أو معني عمل إتيان من صاحبها متكن معينة
 وواقع. حال عمل

 الدعوى أن يرى العام القانون فقه جانب القضائية،فإن واملطالبة اإلدارية الدعوى بني والتفريق التمييز حماوالت من وابلرغم       
 واملطالبة اإلدارية الدعوى من كل  لقبول شكليةال الشروط أن واحد،حيث أمر أو لشيء مسميان القضائية واملطالبة اإلدارية

 واحدة. اإلدارية واملسائل املواد يف القضائية
 اإلدارية املنازعة مصطلح عن متييزها اثنيا:

  ولدى األحيان من كثري  يف تستعمل فهي اإلدارية، الدعوى مع وترادفا إقرتاان املصطلحات أكثر من اإلدارية املنازعة مصطلح إن
 للمنازعة واحملدود الضيق املعىن إستعمال يف هذا واملدلول، املعىن ذات وحتمل اإلدارية، للدعوى مرادفا باحثنيال من كثري

 .وفرنسا مصر من كل  يف اإلدارية الدعوى بنظرية املتعلقة اإلجرائية القانونية النصوص بعض يف شائع هو كما،اإلدارية
 تنشأ املنازعة ألن وذلك اإلدارية، الدعوى ومضمون معىن من إتساعا وأكثر وشامل موعا واسع معىن هلا احلقيقة يف أهنا إال       

 األفراد بني نزاعا تثري اليت املسألة هي اإلدارية ،فاملنازعة املصاحل يف وتنازع تعارض أو النظر وجهات يف إختالف حدوث حلظة من
 من القضاء إىل رفعها يتم احلقوق حلفظ القانونية الوسائل مالوإستع التقاضي حق إىل وإستنادا الدولة يف العامة السلطات وبني

 من غريها عن مييزها ومعينا حمددا ومضموان معىن اإلدارية للدعوى أن هذا من ونستخلص الدعوى، يف احلق مباشرة خالل
 اإلدارية. ابلدعوى ورابطة عالقة مصطلح لكل كان  وإن املصطلحات،

 السلطة وبني األفراد بني خالفا تثري اليت املسألة هي ألهنا اإلدارية، الدعوى من وأمشل أعم الواسع هلامبدلو  اإلدارية فاملنازعة       
 هذا إستخدم فإذا الدعوى، وهي التقاضي وحق القانونية الوسيلة يستخدم أن يف للفرد شخصي حق عنها وينتج العامة،

 اإلدارية. اخلصومة بدأت فقد التقاضي إجراءات شراب وإذا القضائية، املطالبة وقعت فقد  فعلية بصورة  احلق
 املطلب الثالث : متييز الدعوى اإلدارية عن غريها من الدعاوى.

 األخرى والدعاوى هبا، خمتصة قضاء جهة هلا يكون إدارية دعاوى إىل القضائية الدعاوى يصنف الذي املعيار حتديد به ويقصد
 ومن الدعاوى تصنيف لضبط معايري وضع يف خمتلفة أراء املسألة هذه يف القانون قهاءولف هبا خمتصة أخرى قضائية جهات هلا اليت
 الدعاوى. من غريها عن اإلدارية الدعوى لتمييز كأساس  العام املرفق ومعيار العامة السلطة معيار املعايري هذه أبرز
 العامة السلطة معيار األول: الفرع

 الدعاوى. من غريها عن اإلدارية الدعوى لتمييز كأساس  العامة السلطة معيار الفرع هذا يف سنتناول 
 وتعلو اجملتمع، يف والسلطة السلطان صاحبة والناهية، األمرة السلطة مبظهر تباشرها اليت أبعماهلا قامت إذا اإلدارة أن أي       

 قامت إذا أما اإلداري، القضاء إختصاص منض األعمال هذه عن الناشئة املنازعات فتندرج العاديني، األفراد إرادة عن إراداهتا
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 السلطة، خصائص من املتجرد العادي الفرد مبظهر بل والناهية، األمرة السلطة مبظهر فيها تظهر ال واليت األخرى أبعماهلا اإلدارة
 العادي. القضاء اصإختص من الطريقة هبذه أعماهلا عن الناشئة املنازعات يف النظر إختصاص ويكون الفرد، معاملة تعامل فإهنا

 التاسع القرن أوساط يف التمييز هذا ظهر وقد العادية، اإلدارة وأعمال السلطة أعمال بني التمييز أساس على الفكرة هذه وتقوم
 اإلداري. القانون أساس منها جيعلوا أن حاولوا ،الذين لفرياير أدوارد وخاصة القرن ذلك يف الفقهاء من إبهتمام حظي حيث عشر

 إستعماهلا مع اإلدارة متارسه إداري نشاط كل  تشمل إمنا والنواهي ابألوامر تتعلق ال هوريو ذهب كما  العامة السلطة فنظرية     
 اثنوية جعلها إمنا العام املرفق فكرة ينكر مل إهنوريو ابلذكر اجلدير ومن ،[10]اخلاص القانون يف املألوفة غري العام القانون لوسائل
 الوسائل عنصر غلب فهو اإلداري، القضاء إختصاص لتحديد ومعيار اإلداري للقانون كأساس  العامة السلطة دور مع ابملقارنة

 . اهلدف أو الغاية عنصر على اإلدارة تستخدمها اليت
 طةالسل أعمال بني الواقع يف التمييز صعوبة ذلك يف والسبب هجره إىل أدى مما عديدة، إلنتقاذات تعرض املعيار هذا ولكن    

 فكرة هي أخرى فكرة ظهور إىل أدت الوضعية وهذه والثاين األول النوع من مزجيا يتضمن اإلدارة نشاط ألن اإلدارة، وأعمال
 .العمومي املرفق
 العام املرفق معيار الثاين: الفرع

 الدعاوى. من غريها عن اإلدارية الدعوى لتمييز كأساس  العام املرفق معيار الفرع هذا يف سنتناول 
 بتنظيم تتعلق اليت املنازعات مجيع أن يعين والذي العام، املرفق معيار إىل عنه عدل العامة، السلطة ملعيار املوجه للنقد ونظرا     

 إىل جلأت أهنا أم العقد طريق عن اإلدارة تصرف كان  سواءا اإلداري، القضاء إختصاص دائرة حتت تندرج العام املرفق وتسيري
 عام. مرفق بنشاط تعلقت إذا إدارية منازعة القضائية املنازعة تعد عليه وبناءا ةالعام السلطة وسائل
 الدور بعد ولكن اإلداري، القاضي إختصاص و اإلداري للقانون األساس العشرين القرن بداية يف العمومي املرفق فكرة أعتربت
du crise la العمومي املرفق أبزمة عرفت التقهقر من مرحلة يف الفكرة هذه إستعمال الزمن،دخل من لفرتة لعبته الذي الكبري

 public service اإلختصاص. توزيع على األزمة هذه إنعكست وقد 
 معيار نشأة اتريخ هو عامة بصفة ويعترب 1873فيفري8 يف الفرنسية التنازع حمكمة عن الصادر الشهري بالنكو حكم إن     

 تسبب ما عمومي مرفق نشاط وهي:إن إليها توصل اليت النتيجة هو القرار هذا يف لإلنتباه امللفت الشيء ولكن العمومي، املرفق
 عالقة ظهور إىل أدى ما وهذا العام القانون قواعد األخري هذا على ويطبق اإلداري للقاضي عنه املرتتب النزاع يرجع أضرار، يف

 . اإلداري القانون قواعد وتطبيق العمومي املرفق وجود بني
 املرافق قانون (يسمى أصبح الذي اإلداري للقانون كأساس  النظرية هذه اإلداري القانون فقهاء من كبري  بجان أيد وقد

 وأحكامه ومبادئه اإلداري للقانون كأساس  حققته الذي الكبري النجاح برغم)العامة املرافق مدرسة( أنصارها على وأطلق )العامة
 اليت القواعد يف طرأت اليت اإلدارية،والتغريات احلياة تطور بفعل راجعتت حيث اإلداري القضاء إختصاصات لتحديد ومعيارا
 أو األفراد يديرها عام نفع ذات عامة مرافق ظهور العام املرفق نظرية لرتاجع األخرى األسباب العامة،ومن املرافق فكرة عليها قامت

 اخلاصة. املعنوية األشخاص
 أخر معيار عن البحث إىل والقضاء الفقه دعى مما العام، املرفق مضمون حتديد صعوبة يف جمتمعة التطورات هذه أدت وقد

 كأساس  العام املرفق دور تؤكد الفرنسي الدولة جملس أحكام بقيت نقد من النظرية هذه أصاب ما مع أنه اإلداري،إال للقانون
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 القضاء وإختصاص اإلداري القانون تطبيق نطاق حتديد يف كان  كما  زاوية حجر أو كافيا  يعد مل الدور هذا أن إال اإلداري للقانون
 [11]اإلداري.

 
 )العام واملرفق العامة السلطة بني اجلمع( املختلط املعيار :الثالث الفرع
 كان  إذا قواعده وتطبق اإلداري القانون نطاق يتحدد حبيث العامة، والسلطة العام املرفق فكريت بني اجلمع على املعيار هذا يقوم
 القانون وأساليب وسائل النشاط هذا يف وتستخدم مرفقي، نشاط خدمة يستهدف أو عام مرفق به قام بنشاط متعلقا النزاع
 ال العام املرفق فكرة أن إذ نطاقه، حتديد أو اإلداري القانون لتمييز واحدة فكرة كفاية  عدم إقتضاه الفكرتني بني اجلمع وأن العام.
 العامة السلطة وسائل أو العام القانون أساليب استخدام هي أخرى بفكرة تكميلها يستوجب مما اإلدارية، النشاطات كل  تغطي
 العجز. هذا لسد
 يتالىف املعيار هذا أن على الفقهاء بعض فأكد مصر يف اإلداريني والقضاء الفقه من وجتاواب ااهتمام املختلط املعيار هذا لقي ولقد

 اإلداري القانون لتمييز كأساس  العامة والسلطة العام املرفق فكريت بني اجلمع وان مزاايمها، بني وجيمع السابقني املعيارين يف القصور
 األخرى. إحدامها تبعدتس وال متكاملتان الفكرتني أن يؤكد له ومعيار

 أساليب واستعمال العام املرفق فكريت بني اجلمع إىل األخرية السنوات يف صدرت اليت أحكامه يف اجته اإلداري القضاء أن كما
 اإلدارية. املنازعات يف ابلنظر القضائي االختصاص وحتديد اإلداري، القانون نطاق لتحديد العام القانون
 فكرة تكامل صورة يف معا ويكوانن يشكالن العامة السلطة فكرة مع املوضوعي الوظيفي مدلوله يف امالع املرفق فكرة فإشرتاك

 اإلداري. القضاء إختصاص ونطاق نطاقه وحتديد اإلداري القانون وأتسيس لتأصيل والوسائل األهداف بني اجلمع
 اإلداري أحكام أن احلديث،كما الفقه من كبري  جانب تقريرها يف وانصره ريفرو جان األستاذ الفكرة هبذه القائل الفقه ومن      

 القضاء إختصاص نطاق حتديد ومعيار اإلداري للقانون ومعيار كأساس  الفكرة هذه ومنطقية سالمة وتؤكد يؤيد املقارن
 [12]اإلداري.

 
  : الثاين املبحث

 منها اجلزائري املشرع موقف و  اإلدارية الدعوى تقسيمات
، سوف نسلط الضوء على التقسيمات الفقهية للدعاوى اإلدارية، مث سنعرج على موقف املشرع املبحثن خالل هذا م     

  وموضوعية، منطقية ومعايري أسس على وذلك متعددة، وأنواع تقسيمات إىل اإلدارية الدعوى تنقسمتصنيفاهتا حيث اجلزائري من 
 فهناك اإلدارية، الدعاوى تصنيف يف ومنطقه أساسه له تقسيم اإلدارية،كل عوىللد تقسيمات ثالثةتوجد الفقهاء رأي حسب
 اإلدارية. للدعاوى املختلط والتقسيم احلديث والتقسيم التقليدي التقسيم

 املطلب األول : التقسييم التقليدي )املعيار الشكلي(
 الثاين الفرع اإلدارية،أما للدعاوى التقليدي التقسيم معىن لتحديد األول الفرع خنصص فرعني: على املطلب هذا نوزع       

 اإلدارية. للدعاوى التقليدي التقسيم أساس على اإلدارية الدعاوى أنواع لبحث فسنفرده
 اإلدارية للدعاوى التقليدي التقسيم معىن حتديد األول: الفرع
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 ليون الفقهني من كل  هبذا قال اإلدارية،وقد للدعاوى الفقهية التقسيمات أقدم اإلدارية للدعاوى التقليدي التقسيم يعترب
 هي و مؤلفاته يف أوكوك الفقيه جند حيث العمومية من بنوع التقسيم هذا إىل أشار من أول كان  ،حيث لفريري وإدوارد أوكوك
 لفريري إدوارد ،وأتى1878لعام الثانية ،والطبعة1869عام األوىل الطبعة يف اإلداري نوالقانو  اإلدارة يف حماضرات  عن عبارة

 القضاء يف املطول كتابه  يف وذلك وتوضيحا تفصيال أكثر بصورة اإلدارية القضائية للدعاوى التقسيم هذا ويفسر ليفصل
 الدعوى،حيث يف القاضي ووظائف طاتسل حجم مدى هو التقسيم هذا وأساس1896 عام الصادرة الثانية اإلداري،الطبعة

 .أخرى إىل دعوى من وقوة وضعفا وإتساعا ضيقا اإلدارية الدعاوى يف املختص القاضي ووظائف سلطات وختتلف وتتنوع تتعدد
 نوعية على أيضا يعتمد اإلدارية،كما املنازعة يف اإلداري القاضي سلطة على يعتمد شكليا تقسيما يعد التقسيم هذا إن 

  لدى سائدا ومازال فرنسا يف العام للقانون القدامى الفقهاء من عدد إعتنقه الذي التقسيم القضاء،وهو تنظيم يف املتبعة ءاتاإلجرا
 إىل اإلدارية الدعاوى لتقسيم الشكلي املعيار وضع يف الفضل أيضا،ويرجع اإلداري القضاء لغة ويف املعاصرين الفقهاء من كثري

 ذات هلا وليس الطبيعة ذات املنازعات يف اإلدارية احملاكم هبا تتمتع اليت للسلطات ليس (يقول: ذيال الفريير الفرنسي الفقيه
 تتنوع لذلك وطبقا ،)والظروف األحوال حسب ومتغرية متباينة فيها القاضي سلطة ومتباينة،ومدى خمتلفة طبيعة ذات املدى،فهي

 [13]اإلدارية. الدعاوى
 لعدم القرار إلغاء على لتقتصر أحياان وتضيق والقانون، الواقع حيث من النزاع حسم فتشمل اانأحي السلطة هذه تتسع فقد      

 تقدير أو فيها القرار مدلول بتحديد أخرى،فتكتفي دعاوى يف السلطة نفس تتضاءل للوقائع،وقد التعرض دون مشروعيته
 .العام ابملال اخلاصة واللوائح األنظمة خيالف من جزر أو عقاب يف القاضي سلطة تتمثل فقد مشروعيته،

 .التقليدي التقسيم أساس على اإلدارية الدعاوى أنواع الثاين: الفرع
 هي: اإلدارية للدعاوى التقليدي التقسيم أساس على القضائية الدعاوى وأنواع      

 . الكامل القضاء منازعات أوال:دعاوى
 قانون قاضي اإلداري القاضي يكون احلالة هذه يف واسعة،ألنه بسلطات اإلداري القاضي يتمتع الكامل القضاء دعاوى ففي

 حينما أيضا فحسب،وإمنا مشروعة ليست كوهنا  حالة يف ليس اإلدارية، القرارات تعديل سلطة له يكون وقائع،حيث وقاضي
 أيضا. خطأ وبدون األخطاء بسبب ابلتعويضات وحيكم اإللتزامات نم جديدة،يتحقق قرارات حملها خاطئة،فتحل تكون

 دعوى من كل  يف القاضي سلطات إىل ابلقياس وكاملة متعددة الكامل القضاء بدعاوى املختص القاضي ووظائف فسلطات  
 الكامل لقضاءا دعاوى أشهر الكامل،ومن القضاء بدعاوى مسيت اإلدارية،لذلك القرارات شرعية مدى فحص ودعوى التفسري
 اإلدارية. العقود ودعاوى واملسؤولية التعويض دعوى

  اإللغاء اثنيا:دعوى
 مالئمة مدى يف البحث دون فقط،من مشروعيتها لعدم القرارات إلغاء سلطة اإلدارية الدعاوى من النوع هذا يف اإلداري للقاضي
 إستبداله أو إلغاؤه املطلوب القرار بتعديل احلكم سلطة رياإلدا للقاضي فليس الوقائع، تقدير يف النظر أو القرار هذا إصدار
 لتعلقها املوضوعية دعاوى من اإللغاء دعوى الكامل،ألن القضاء دعاوى يف سلطته من حتديدا وأكثر أضيق سلطته فإن لذا بغريه،
 احلقوق من املعيب اإلداري القرار إلغاء عن الناشئة األاثر إىل فيها القاضي سلطة متتد أن دون من فقط اإلداري ابلقرار

 .واإللتزامات
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 بعدم احلكم أو مشروع غري إداري لقرار ابإللغاء احلكم يف فقط وحتدد تنحصر اإللغاء دعوى يف القاضي وظائف و فسلطات
 مشروعا. يكون اإللغاء بدعوى فيه املطعون القرار ألن اإللغاء

  التفسري اثلثا:دعوى
 واإلهبام الغموض فيه،برفع املطعون للقرار والصحيح احلقيقي املعىن إبعطاء التفسري دعوى يف اإلدارية احملكمة سلطة وتتحدد تتقيد

 من به يرتبط القانون،وما مصطلحات بعلم اإلملام يقتضي القانون،وهوما تفسري جمال يف السائدة والفنية التقنية للقواعد عنه،طبقا
 اللغة. علوم

 أو الوالية أو البلدية عن الصادر فيه املطعون القرار شرعية مدى عن البحث سلطته من ليس التفسري قاضي فإن مت، ومن     
 إلغاء. دعوى وليست تفسري دعوى هنا الدعوى ألن يلغيه أن له ليس اإلدارية،كما الصبغة ذات العمومية املؤسسة

 وإىل املباشر الطعن حالة يف الدعوى رافع إىل به،يبلغ املقضي الشيئ لقوة حائز قضائي عمل مبوجب التفسري عملية وتتم      
 قرار ملنطوق ابخلضوع اإللتزام مع األصلية، القضية يف والفصل النظر عملية وتواصل لتستأنف اإلحالة حالة يف القضائية اجلهة
 اإلحالة. حمل القرار تفسري بشأن الدولة جملس أو اإلدارية الغرفة

  الشرعية تقدير و فحص رابعا:دعوى
 غري أم مشروعا فيه واملدفوع فيه املطعون القرار كان  إذا عما الفحص سلطات يف الدعوى هبذه املختص القضاء سلطات حصرتن

 أال افهكذ قانونية، نتيجة أية ذلك عن ترتتب أن دون به املقضي الشيء لقوة حائز هنائي قضائي حكم يف ذلك وإعالن مشروع،
 [14].مثال ابلتعويض احلكم أو ابإللغاء احلكم هلا جيوز

 فيه واملدفوع فيه املطعون اإلداري القرار شرعية مدى وتقدير فحص دعوى يف املختصة اإلداري القضاء جهات وتفصل فتنظر
 أو اإلدارية القرارات شرعية مدى تقدير و وفحص ملراقبة املقررة والقضائية القانونية واملناهج للتقنيات وفقا وذلك الشرعية، بعدم
 العادي القضاء حماكم لتستأنف والتقدير الفحص نتائج يتضمن به املقضي الشيء لقوة حائز هنائي حكم وتصدر شرعيتها، عدم

 اإلدارية القرارات شرعية مدى وتقدير فحص دعوى  يف احلكم ضوء على األصلية العادية الدعوى يف والفصل النظر إعادة عملية
 . األصلية الدعوى يف هنائي حكم تصدر حىت

 على اإلدارية للدعاوى تقسيمه يف يستند الذي اإلدارية للدعاوى التقليدي التقسيم أساس على اإلدارية الدعاوى أنواع أهم وهذه
 اتاإلنتقاد من أثره وعظم أمهيته رغم التقسيم هذا يسلم الدعوى،مل يف القاضي ووظائف سلطات حجم مدى ومعيار أساس

 أن رغم املطروح النزاع طبيعة إىل النظر للتقسيم،دون معيارا بوصفه فقط اإلداري القاضي حكم على يعتمد أنه يف أمهها ويتلخص
  العكس وليس نفسه النزاع طبيعة حتديد أوال يقتضي القاضي والية نوع حتديد أن هو األدق
 (املوضوعي )املعيار احلديث التقسييم : الثاين املطلب

 الثاين الفرع اإلدارية،أما للدعاوى احلديث التقسيم معىن لتحديد األول الفرع خنصص فرعني: على املطلب هذا نوزع       
 [15]اإلدارية. للدعاوى احلديث التقسيم أساس على اإلدارية الدعاوى أنواع لبحث فسنفرده
 اإلدارية للدعاوى احلديث التقسيم معىن حتديد األول: الفرع
 من اإلداري القاضي سلطة على يعتمد كان  الذي التقليدي التقسيم اإلدارية للدعاوى املوضوعي أو احلديث التقسيم أنصار إنتقد
 مع وفالني وهوريو وجيز دجيي الفقهاء من كل  املوضوعي التصنيف احملكمة،ويؤيد على املطروحة املنازعة طبيعة يف النظر دون
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 أساس على اإلدارية الدعاوى تقسيم على جيمعون أهنم حيث التقليدي لإلجتاه مغاير إبجتاه أخدوا أهنم التفاصيل،إال يف إختالف
 احلديث التقسيم هبذا قال . اإلداري القضاء على تعرض اليت املسائل طبيعة يف اإلختالف أساس على موضوعي،أي معيار

 القضائية الدعاوى أن التقسيم هذا تقسيم،ومضمونال هذا أنصار من وغريهم وفالني وجيز دوجي ليون من كل  اإلدارية للدعاوى
 1]6[الدعوى. ووظائف وأهدافاملختص القاضي إىل الدعوى،وترفع عليه تؤسسه الذي القانونية واملراكز

 حجج أساس على املختصة القضائية اجلهة إىل واملصلحة القانونية الصفة أصحاب من وترفع حترك اليت القضائية فالدعاوى     
 الشرعية ومحاية عامة مصاحل محاية تستهدف الدعاوى هذه وكانت وموضوعية عامة قانونية وأوضاع عامة قانونية ومراكز وأسس
 وموضوعية. عينية دعوى الدعوى هذه كانت  الدولة يف والنظام

 أسس على املختصة القضائية السلطات أمام القانونية والصفة املصلحة أصحاب يرفعها اليت القضائية الدعاوى تلك أما     
 شخصية حبقوق العامة اإلدارة ضد هلم احلكم املختصة القضائية السلطات هذه من فيها ويطالبون وشخصية ذاتية قانونية وحجج
 الدعاوى هذه فإن الشخصية حقوقهم أصابت اليت األضرار إلصالح الالزم والعادل الكامل ابلتعويض مكتسبة،واحلكم وذاتية
 ذاتية.و  شخصية دعاوى  تكون

 طبيعة بني التمييز أساس على ذلك شخصيا،ويكون وقضاء موضوعيا قضاء هناك أبن القول يف التقسيم هذا فكرة وتكمن
 إىل وكانت وعينيا، عاما الدعوى موضوع وطبيعة أساس كان  ما فإذا حتققها، اليت األهداف وطبيعة املرفوعة الدعوى موضوع
 عينية دعوى الدعوى هذه كانت  الدولة يف والنظام الشرعية ومحاية عامة، يةقانون وأوضاع مراكز ومحاية عامة أهداف

 حتقيق وهنائية مباشرة بصورة تستهدف الدعوى وذايت،وكانت شخصي الدعوى موضوع وطبيعة أساس كانت  إذا وموضوعية،أما
 ذاتية.و  شخصية دعوى تكون الدعوى هذه فإن والذاتية الشخصية احلقوق محاية طريق عن شخصية مصاحل

 1]7[التالية: النواحي يف تتجلى فوائد عدة التقسيم وهلذا
 القضاء من وأسهل وأيسر إتساعا، أكثر املوضوعي القضاء يف الدعاوى أن التقسيم هذا الدعوى،يبني قبول انحية من -1

 شخصية. حبقوق املتعلقة الفردية الدعاوى على إلقتصاره ضيقا طبيعته حبكم يكون الذي الشخصي
 النزاع أطراف على ومقصورة نسبية تكون حني يف مطلقة هي املوضوعي القضاء يف الصادرة األحكام حجية انحية نم -2

 الشخصي. القضاء لدعاوى ابلنسبة
 وقضاء اإللغاء دعاوى يف يتمثل املوضوعي ،فالقضاء النوعني أحد إىل الدعاوى أنواع  معظم رد ميكن التقسيم هذا على وبناءا

 التعويض. ودعاوى ابلعقود  املتصلة املنازعات فيتضمن الشخصي القضاء أما روالزج العقاب
 الذي املشروعية وتقدير التفسري كقضاء  النوعني من أي إىل أساسية بصفة التنتمي الدعاوى من طائفة لدينا تبقى ولكن    

  إذا الشخصي القضاء من يعترب أخرى أحيان ويف إداري، قرار على منصبا كان  إذا املوضوعي القضاء إىل األحيان بعض يف ينتمي
 1]8[إداري. عقد على منصبا كان

 كال  يف يندرج مثال التفسري فقضاء قاطع بشكل الدعاوى برتتيب يسمح ال ألنه دقيق، غري أبنه التقسيم هذا أنتقد وقد     
 .تفسريه املطلوب حسب والشخصي املوضوعي النوعني
 احلديث التقسيم أساس على اإلدارية الدعاوى أنواع الثاين: الفرع
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 املوضوعية الدعاوى مها أساسيني نوعني إىل احلديث التقسيم هذا أساس على اإلدارية القضائية الدعاوى وتصنف تنقسم    
 الشخصية. والدعاوى العينية
 العينية أو املوضوعية الدعاوى أوال:
 وتقام شخصي ال موضوعي عام وضع وتصحيح املشروعية محاية يف تتمثل اليت املوضوعية ابملراكز تتعلق اليت الدعاوى وهي

 .اإلدارية القرارات إلغاء دعاوى تشمل وهي القانونية، للقواعد اإلدارة خمالفة  بسبب الدعوى
 للمراكز القضائية احلماية حتقيق عامة،وتستهدف قانونية وأوضاع مراكز أساس على وترفع تؤسس اليت الدعاوى تلك وهي     
 املوضوعية اإلدارية الدعاوى أهم ومن الدولة يف القانوين والنظام اإلدارية األعمال شرعية محاية وكذا العامة القانونية ألوضاعوا

 التالية: الدعاوى
 اإلدارية التفسري دعوى - أ 

 اإلدارية القرارات شرعية مدى فحص دعوى -ب
 اإللغاء دعوى -ج
 اإلنتخابية الدعاوى -د
 ريبيةالض الدعاوى -و

 : الشخصية الدعاوى اثنيا:
 أو فردي عمل من مباشرة تتولد الشخصية،اليت القانونية املراكز عن الناجتة الذاتية أو الشخصية ابحلقوق املتعلقة الدعاوى وهي

 للمسؤولية املوجب اخلطأ بسبب املشروع غري العمل أو طرفيه بني الشخصية املراكز ينشئ الذي اإلداري شخصي،كالعقد
 .)التعويض(الكامل القضاء دعاوى تشمل الشخصية الدعاوى فإن وبذلك الضرر، عن ابلتعويض

 أسس على املختصة القضائية اجلهات أمام واملصلحة الصفة أصحاب ويرفعها تتحرك اليت اإلدارية القضائية الدعاوى جمموعة وهي
 حبقوق هلم واإلعرتاف التقرير املختصة القضائية اجلهات هذه من ويطالبون وشخصية ذاتية قانونية وأوضاع ومراكز وحجج

 ]19[. الكامل ابلتعويض احلكم طريق عن قضائيا املكتسبة الشخصية احلقوق هذه مكتسبة،ومحاية شخصية
 

  اإلدارية الدعاوى تقسيمات من اجلزائري املشرع موقف : الثالث املطلب
أما املشرع اجلزائري فسلك نفس هنج جملس الدولة الفرنسي الذي أخذ ابلتقسيم الرابعي للدعاوى؛ إال أن املشرع اجلزائري أنقص 

ومل يقرها يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على خالف اليت تطرق إليها الفقهاء منه الدعوى القضائية العقابية أو الزجرية 
الدعاوى سابقة إضافة إىل الدعاوى املتعلقة ابملوضوع )دعوى اإللغاء، القضاء الكامل، التفسري وفحص املشروعية (، هناك 

من قانون  948إىل  917ن دعويني ال يتعرض فيها القاضي للموضوع وال متس أبصل احلق مها : الدعوى اإلستعجالية ) املواد م
من (  912،  911،  837،  833اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري  مث دعوى وقف تنفيذ القرارات اإلدارية  )املواد : 

 يف اإلدارية للدعاوى األول الفرع يف نخصصس حيث املطلب هذا يف إليه سنتطرق ما وهذا قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية
 اجلزائري. القانون يف اإلدارية الدعاوى أنواع لبحث فسنفرده الثاين الفرع اجلزائري،أما لقضائيا النظام
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 اجلزائري القضائي النظام يف اإلدارية الدعاوى األول: الفرع
 وسائل تبارهاإبع القانونية، جوانبها بعض اإلدارية،وتنظيم القضائية الدعاوى أنواع حلصر اجلزائري والقضائي القانوين النظام تعرض
 يف اإلنسان حقوق املعاصرة،وحلماية اجلزائرية الدولة يف الشرعية ومبدأ القانونية الدولة فكرة وتطبيق جتسيد لضمان وقضائية قانونية

 اإلدارية. السلطات سيما ال العامة السلطات أعمال مواجهة
 القضائية الدعاوى وتنظيم لبيان املختلفة واإلجرائية ةاملوضوعي اجلزائري والقضائي القانوين النظام مصادر تعرضت فهكذا     

 وحمددة معروفة ومعايري أسس على املرتب واملنطقي املنهجي التصنيف وضوابط ومنهجية أساليب إستخدام دون وذلك اإلدارية
 2]0[اإلداري. القانون فقه مدارس تفعل كما  مسبقا

 ميكن اليت اإلدارية القضائية الدعاوى كل  أن اجلزائري،جند والقضائي القانوين النظام مصادر وإستقراء دراسة عملية وبعد    
 يف سابقا املذكورة اإلدارية القضائية الدعاوى أنواع ذات هي اجلزائرية الدولة يف اإلدارية العامة السلطات ضد ورفعها حتريكها

 املقارن القانون يف القضائي التطبيقي والعمل القانوين الفكر وإجتهد ضلان واليت اإلدارية القضائية الدعاوى تصنيف عملية نطاق
 اإلنسان،ومن وحرايت وحلقوق العامة للمصلحة محاية احلديثة الدولة يف الشرعية مبدأ وتطبيق القانونية الدولة فكرة جتسيد هبدف
 أساس على القائم الفرنسي القضائي القانوين النظام داريةاإل القضائية الدعاوى هذه تطبق اليت املقارنة والقضائية القانونية النظم

 العادي القضاء عن املستقل اإلداري القضاء نظام يطبق اإلنسان،الذي حقوق وفكرة الليربايل النظام إيديولوجية
 وشروطها تفاصيلها ويعاجلان اإلدارية القضائية الدعاوى أنواع لذكر يتعرضان فإهنما واملشرع القضاء من لكل ابلنسبة أما     

 وجه على اجلزائري املشرع موقف هو أنواعها،وهذا حتديد يف معني منطق أو منهج إستعمال بدون تطبيقها وإجراءات وكيفيات
 2]1[التحديد.
 اجلزائري. القانون يف اإلدارية الدعاوى أنواع الثاين: الفرع

 ابلنسبة املفعول السارية التشريعية املنظومة منه،فإن 07للمادة وفقا السابق املدنية اإلجراءات قانون يف احلال كان  كما     
 .)الدولة جملس اإلدارية، احملاكم( اإلداري للقضاء

 اإلدارية أوال:احملاكم
 كجهات  إدارية حماكم تنشأ أييت" ما على اريةاإلد ابحملاكم املتعلق 1998ماي30يف املؤرخ02-98القانون من 02املادة تنص

 قانون من800املادة وتنص ، "التنظيم طريق عن اإلقليمي وإختصاصها عددها حيدد اإلدارية املادة يف العام للقانون قضائية
 يف لعامةا الوالية جهات هي اإلدارية احملاكم"أييت ما على2008-02-15 يف املؤرخ09-08رقم واإلدارية املدنية اإلجراءات
 أو البلدية أو الوالية أو الدولة تكون اليت القضااي مجيع يف لإلستئناف قابل درجة،حبكم أول يف ابلفصل اإلدارية،ختتص املنازعات

 . "فيها طرفا اإلدارية الصبغة ذات العمومية املؤسسات إحدى
  اإللغاء دعوى فيها مبا اإلدارية املنازعات مجيع يف لابلفص العامة الوالية أو اإلختصاص عقد قد السابقني النصني فإن مت ومن    

 ختتص "أييت ما على نصت حينما اإللغاء بدعوى اإلدارية احملاكم إختصاص على ومقتصرة متعلقة جاءت منه 801املادة أن كما
 يف ابلفصل كذلك  اإلدارية احملاكم

 عن الصادرة للقرارات املشروعية فحص ودعاوى التفسريية والدعاوى اإلدارية القرارات إلغاء دعاوى    -1
 الوالية مستوى على للدولة املمركزة غري واملصاحل الوالية      -
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 للبلدية اإلداريةاألخرى واملصاحل البلدية  -
 اإلدارية الصبغة ذات احمللية العمومية املؤسسات  -

 الكامل القضاء دعاوى  – 2
  خاصة نصوص بمبوج هلا املخولة القضااي  – 3

 الدولة اثنيا:جملس
 : يف وهنائيا إبتدائيا الدولة جملس يفصل أييت" ما على01-98رقم العضوي القانون من 09املادة تنص    

 الوطنية العمومية واهليئات املركزية اإلدارية السلطات عن الصادرة الفردية أو التنظيمية القرارات ضد املرفوعة ابإللغاء الطعون – 1
 الوطنية. املهنية واملنظمات

 .الدولة" جملس إختصاص من نزاعاهتا تكون اليت القرارات شرعية ومدى ابلتفسري اخلاصة الطعون – 2
 يف وأخرية،ابلفصل أوىل كدرجة  الدولة جملس خيتص " أييت ما على واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من 901املادة وتنص    

 يف ابلفصل خيتص املركزية،كما اإلدارية السلطات عن الصادرة اإلدارية القرارات يف املشروعية تقديرو  والتفسري اإللغاء دعاوى
 2]2[."خاصة نصوص مبوجب له املخولة القضااي

 أييت: ما يف عامة بصورة اإلدارية القضائية اهليئات هبا ختتص اليت اإلدارية والدعاوى الطعون تتمثل عليه وبناءا
 املشروعية. فحص ودعوى التفسري ودعوى اإللغاء اإلدارية:دعوى القرارات ضد مباشرة املوجهة الدعاوى    -
 )اإلدارية املسؤولية( التعويض ودعوى    -
 مثل أعاله800ابملادة الواردة "القضااي مجيع " وعبارة " العامة الوالية " عبارة على أتسيسا األخرى الكامل القضاء ودعاوى    -

 اإلنتخابية. واملنازعات الضريبية واملنازعات العمومية الصفقات منازعات
 
 

 : اخلامتة
 وحق قانونية وسيلة هي األخرية هذه أن إىل خلصنا اجلزائري، القضائي النظام يف اإلدارية الدعوى موضوع تعرضنا بعد       

 أحد اإلدارية الدعوى أن أمهها من اخلصائص، من جبملة وتتميز القضاء إىل اللجوء حق وإستعمال حتريك يف للفرد شخصي
 اإلدارية احلقوق من موضوعها أن كما  الدعاوى، من غريها عن مييزها مما العامة السلطة مميزات هلا إدارية جهة الدوام على أطرافها
 يعود فيها والفصل النظر إختصاص أبن اإلدارية الدعوى أخرى،وتتميز انحية من واألفراد انحية من اإلدارة بني عالقة عن الناشئة

  إجراءات أبهنا إجراءاهتا وتوجيهها،وتتسم سريها يف واسعة بسلطات اإلداري القاضي ويتمتع اإلداري، القضاء إختصاص إىل
مبميزات ذاتية واليت جتعلها اإلدارية  كما تتميز الدعوى  [23]سرية التكاليف،شبه قليلة و سريعة حضورية، حتقيقية، كتابية،

فطبيعة جهة اإلختصاص  القضائي ابلنظر والفصل يف  تكسب طبيعة خاصة استقالال  ذاتيا عن ابقي الدعاوى العادية األخرى،
الطبيعة الدعوى اإلدارية  متنح فهما سليما وقدرة أكيدة على فهم النزاع وابلتايل التصدي بفعالية للخصومة اإلدارية ،كما أن 

املختلفة  ملركز اخلصوم يف الدعوى اإلدارية  تتطلب سلطة قادرة على إحداث توازن بني مركز اخلصوم ،وهذه السلطة هي ابلتأكيد 
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السلطة القضائية من خالل  مجلة الصالحيات  والسلطات املخولة  هلا قانوان واليت كرسها وأكدها قانون اإلجراءات  املدنية  و 
 .لب مبدأ الشرعية  اإلدارية  وهو 

 ابلتقسيم األمر تعلق سواءا اإلدارية الدعاوى أنواع خالهلا من تتضح عديدة فقهية تقسيمات على اإلدارية الدعوى وتقوم      
 اجلزائري القضائي النظام يف اإلدارية الدعوى مكانة على وقفنا هذا جانب املختلط،وإىل التقسيم أو احلديث التقسيم أو التقليدي

 املدنية اإلجراءات قانون املتضمن 08/09رقم القانون خالل من  اجلزائري املشرع نظمها اجلزائري،وكيف للقانون وفقا نواعهاوأ
 وعمله ولةالد جملس إختصاصات املتضمن 98/01العضوي القانون وكذا اإلدارية ابحملاكم املتعلق 98/02والقانون واإلدارية
 سواء إليها أشار اليت التقسيمات أن جند املوجز العرض هذا خالل املقدمة التوصيات أهم خيص فيما أما مواملتم املعدل وتنظيمه
 للحاجة نظرا و بذاته قائم مستقل كقسم  االستعجالية الدعوى اإلدارية للدعوى تقسيمه يف يدرج مل اجلزائري املشرع أو الفقهاء
 األوىل املراتب حتتل أصبحت حيث اليت و الدعوى هذه به تتميز ليتا الطابع كذا  و املتقاضني طرف من املتزايد الطلب و امللحة

 و املستحسن من نرى  لذا أخرى جهة من املشروعية ملبدأ إقرار و جهة من  احلق ضياع على خمافة هذا و املتقاضيني دعاوى يف
 جديد تقسيم إىل لفقهاءا رأي حسب ثالثي أو رابعي تقسيم من  اإلدارية الدعوى تقسيمات و تصنيف إعادة األجدر من

 . اإلدارية الدعاوى بقية عن مستقلة االستعجالية الدعوى يتضمن
 
 

  املراجع قائمة
  الكتب  : أوال

 ،بريوت،لبنان.2011األوىل احلقوقية،الطبعة احلليب مقارنة،منشورات حتليلية والتعويض،دراسة اإللغاء دعويت يف اإلدارية الدعوى إقامة علي،إجراءات ايسني عثمان القاضي     -1
 عكنون، ،بن2014اخلامسة اجلامعية،الطبعة املطبوعات اإلدارية،ديوان الدعوى الثاين،نظرية اجلزائري،اجلزء القضائي النظام يف اإلدارية للمنازعات العامة عوابدي،النظرية عمار     -2

 اجلزائر.
 ،عنابة.2005ومنقحة مزيدة والتوزيع،طبعة للنشر العلوم داراإلدارية، املنازعات يف بعلي،الوجيز الصغري حممد     -3
 ،اجلزائر 2009األوىل، والتوزيع،الطبعة للنشر العلوم وفقهية،دار وقضائية تشريعية واإلدارية،دراسة املدنية اإلجراءات قانون يف اإللغاء دعوى بوضياف، عمار     -4
 1998،اجلزائر،طبعة عكنون بن  اجلامعية، املطبوعات ديوان اجلزءاألول، اإلداري، اجلزائري،القضاء القضائي النظام يف داريةاإل للمنازعات العامة النظرية عوابدي، عمار     -5
 الثانية ،اجلزائر،الطبعة2009هومة، دار اإلداري، القضاء يف الشرعية تقدير دعوى عوابدي، عمار     -6
 الرابعة الطبعة سطيف، ،2010والتوزيع، للنشر اجملدد اإلداري،دار القانون يف الوجيز لباد، انصر     -7

  التشريع : اثنيا
 1996 سنة 74ر ج ، 1996 سنة ، الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية دستور
  1998 سنة ، 37 العدد ر ج عمله و تنظيمه و الدولة جملس ابختصاصات يتعلق ، 1998سنة مايو30 يف مؤرخ 98/01 رقم عضوي قانون
  اإلدارية ابحملاكم يتعلق ، 37 العدد ر ج  1998سنة مايو30 يف مؤرخ 98/02 رقم قانون
 اإلدارية و املدنية اإلجراءات قانون يتضمن 2008 فربايرسنة26 يف مؤرخ 08/09 رقم قانون

 2008 سنة ، 21 العدد ر ج
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 الدعوى اإلدارية مميزاهتا و أنواعها )دراسة حتليلية(

 

 خالدي توفيق

 

املدية  امعة حيي فارسكلية احلقوق والعلوم السياسية جب  -والسياسية جملة املنار للدراسات والبحوث القانونية   
2022( شهر:جوان/ سنة:01( العدد: )06اجمللد: )                      

 

 :اهلوامش
 

احلقوقية،الطبعة القاضي عثمان ايسني علي،إجراءات إقامة الدعوى اإلدارية يف دعويت اإللغاء والتعويض،دراسة حتليلية مقارنة،منشورات احلليب  -[1]
 41،بريوت،لبنان،ص2011األوىل
اإلدارية،ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة عمار عوابدي،النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري،اجلزء الثاين،نظرية الدعوى  -[2]

 221،بن عكنون، اجلزائر،ص2014اخلامسة
 221عمار عوابدي،نفس املرجع،ص -[3]
 227عمار عوابدي،املرجع السابق،ص -[4]
هيئة التحقيق واإلدعاءالعام،الدعوى اإلدارية)معناها،خصاصها،أنواعها(،جملة  شاكر بن علي بن عبدالرمحن الشهري،عضو -[5]

 119هجري،وزارة العدل اململكة العربية السعودية،ص1431(،رجب47العدل،عدد)
 228ار عوابدي،املرجع السابق، صعم -[6]
 122،عنابة،ص2005حممد الصغري بعلي،الوجيز يف املنازعات اإلدارية،دار العلوم للنشر والتوزيع،طبعة مزيدة ومنقحة -[7]
 230عمار عوابدي،املرجع السابق، ص -[8]
 122ر بن علي بن عبدالرمحن الشهري، املرجع السابق،صشاك -[9]

حلديث،أيبإعتبارها جمموعة اإلمتيازات والسلطات ،أن نظرية السلطة العامة يف مفهومها ا)م.هوريو،ج.فيدل وأتباعها(يقررأنصار مدرسة السلطة العامة: -[10]
ر حتديد نطاق واإلختصاصات،وجمموعة األساليب الفنية،جمموعة القيود اليت تعمل يف حدودها اإلدارة العامة،هي أصل وحمور وأساس القانون اإلداري ومعيا

زعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري،القضاءاإلداري،اجلزءاألول،ديوان تطبيقه،ومعيار حتديد إختصاص القضاء اإلداري.عمارعوابدي،النظرية العامة للمنا
 114،113،ص1998بن عكنون ،اجلزائر،طبعة  املطبوعات اجلامعية،

وتتلخص وقائع هذا احلكم يف أن  l’arrèt BLANCOالصادر عن حمكمة التنازع الفرنسية املسمى قرار بالنكو1873فيفري8رخ يفالقرار املؤ  -[11]
خرجت نتيجة إصطدامه بعربة اتبعة ملصنع ملكية إلدارة التبغ الفرنسية،فرفع السيد بالنكو والد الضحية ضد حمافظ حمافظة  Agnés BLANCOالفتاة

ممثل الدولة،دعوى تعويض على أساس تطبيق  le préfet du département de la GIRONDEالدولة الجريوند
 le tribunalمن القانون املدين الفرنسي،فطرحت إشكالية إختصاص القاضي اإلداري وقد حكمت حمكمة التنازع الفرنسية1384و1383و1382املواد

des conflits حيث أن املسؤولية اليت ميكن أن تكون على عاتق الدولة إجتاه األفراد بسبب «يلي:إبختصاص القاضي اإلداري حيث جاء يف قرارهاما...
ات األفراد بعضهم ببعض إن األضرار الناجتة عن أشخاص توظفهم الدولة يف املرفق العمومي،ال ميكن أن حتكمها املبادئ اليت يتضمنها القانون املدين املتعلقة بعالق

 .»مطلقة،فلها قواعدها اخلاصة اليت ختتلف إبختالف حاجيات املرفق وضرورة التوقيق بني حقوق الدولة واحلقوق اخلاصةهذه املسؤولية ليست عامة وال 
 129،128املرجع السابق،صشاكر بن علي بن عبدالرمحن الشهري،  -[12]
 130شاكر بن علي بن عبدالرمحن الشهري، املرجع السابق،ص - [13]
 16،اجلزائر،الطبعة الثانية،ص2009عمار عوابدي،دعوى تقدير الشرعية يف القضاء اإلداري،دار هومة، -[14]
 123حممد الصغري بعلي،املرجع السابق ،ص -[15]
 117املرجع السابق ،ص عمار عوابدي،النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري،القضاء اإلداري ،اجلزء األول، -[16]
 124حممد الصغري بعلي،املرجع السابق ،ص -[17]
 297عمار عوابدي،النظرية العامة للمنازعات اإلدارية يف النظام القضائي اجلزائري،نظرية الدعوى اإلدارية،اجلزءالثاين، املرجع السابق ،ص -[20]
 124حممد الصغري بعلي،نفس املرجع ،ص -[21]
 262،261عمار عوابدي،املرجع السابق،ص -[22]
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